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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang semakin maju dari era ke era membuat salah 

satu bidang yang berkembang pesat adalah bidang teknologi informasi. Pada 

era sekarang kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang tentunya 

sangat mengenal dan bergantung terhadap teknologi informasi. Perkembangan 

teknologi informasi telah mengubah gaya hidup masyarakat dalam menjalankan 

aktifitas sehari-hari. Teknologi informasi juga dapat mempermudah masyarakat 

dalam mengetahui sebuah informasi secara cepat dan tepat. 

Pesat perkembangan teknologi informasi juga dibutuhkan salah satunya 

dalam hal pendaftaran pendakian gunung. Ini deperlukan untuk mempermudah 

dalam hal pendataan pendaki yang melakukan pendakian pada saat proses 

pendaftaran. Dan juga dapat mempermudah para pendaki dalam hal informasi 

mengenai pendakian. 

Dilihat dari proses pendaftaran pendakian di beberapa Gunung di Jawa 

Tengah permasalahan yang terkait dengan pendaftaran pendakian gunung 

diataranya masih tidak terintegrasinya data data pendakian antar jalur pendakian 

sehingga pihak pihak terkait kesulitan dalam menemukan kecocokan informasi. 

Beberapa contoh terkait pendaftaran pendakian anatara lain, proses pendaftaran 

pendakian masih dilakukan secara manual dengan cara pendaki harus 

melakukan pendaftaran pada basecamp pendakian hal ini tentunya memakan 

waktu karena memerlukan waktu lagi untuk melakukan pendaftaran sehingga 

mengurangi waktu persiapan para pendaki. Berkas-berkas pendakian juga 

masih berbentuk hardcopy atau menggunakan kertas sehingga kurang efektif 

dari segi biaya dan pengarsipan data. 

Disini penulis mencoba untuk membuat sistem berbasis web dengan 

menggunakan Bahasa pemrograman PHP serta database MySQL. Oleh karena 

itu, untuk menyelesaikan permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul 

“Sistem Pendaftaran Pendakian Gunung Di Jawa Tengah” dengan studi kasus 

yaitu beberapa gunung yang ada di Jawa Tengah. Dari judul tersebut diharapkan 

terciptanya suatu sistem berbasis web yang diharapkan dapat mempermudah 
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pihak-pihak terkait dalam sebuah lingkungan pendakian gunung dalam 

kemudahan serta kefektifan dalam pendaftaran pendakian dan pengarsipan 

berkas-berkas. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dibuat suatu 

rumusan masalah, yaitu: 

 

a. Bagaimana merancang sistem pendaftaran pendakian Gunung di Jawa 

Tengah untuk membantu pihak-pahak terkait seperti petugas pengelola 

basecamp, para pendaki dalam kegiatan atau pelaksanaan kegiatan 

pendakian gunung? 

 

b. Bagaimana sistem mengelola pendaftaran pendakian gunung berserta syarat 

dan berkas pendukung yang meliputi berkas indentitas,surat pernyataan 

akan mematuhi segala aturan yang berlaku selama pendakian? 

 

1.3 Batasan Masalah 

a. Sistem ini memiliki level user sebagai berikut petugas basecamp dan pihak 

pengelola selaku admin dan para pendaki selaku pengguna sistem harus 

melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk bisa login sistem. 

b. Aktivasi user masih dilakukan manual oleh admin sistem. 

c. Studi kasus pada perancangan sistem ini dilakukan dibeberapa Gunung di 

Jawa Tengah diantaranya Gunung Muria, Gunung Ungaran dan Gunung 

Andong. 

d. Sistem hanya bisa digunakan oleh pendaki yang sudah melalukan registrasi 

akun terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses ke sistem dengan cara 

login. 

e. Pada sistem ini pendaki melakukan registrasi akun dan mendapatkan hak 

akses login, kemudian pendaki melakukan pemilihan daftar gunung dan 

melakukan pengisian biodata identitas diri berupa nama, nomor identitas 
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dan lainya ,melakukan upload surat pernyataan kesanggupan mematuhi 

segala peraturan yang ada selama proses pendakian. 

f. Sistem mengeluarkan atau mencetak hasil bukti pendaftaran. 

g. Sistem tidak dapat melakukan rescue atau bantuan terhadap pendaki selama 

proses pendakian. 

h. Tersedia fitur Upload, Create, Submit dan View pada sistem. 

i. Sistem difokuskan untuk mengelola proses pendaftaran pendakian gunung 

berserta syarat dan berkas pendukung yang meliputi berkas indentitas,surat 

pernyataan akan mematuhi segala aturan yang berlaku selama pendakian. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang dihasilkan dari 

penelitian ini adalah: membuat sistem pendaftaran pendakian Gunung untuk 

mempermudah para pendaki dalam melakukan pendaftaran pendakian di 

beberapa gunung di Jawa Tengah serta mengelola pendaftaran pendakian 

gunung berserta syarat dan berkas pendukung yang meliputi berkas 

indentitas,surat pernyataan akan mematuhi segala aturan yang berlaku selama 

pendakian. 

1.5 Manfaat 
Beberapa manfaat dari penilitian ini antara lain: 

a. Sebagai sistem yang dapat melakukan pendaftaran Gunung dari manapun 
tanpa perlu datang ke basecamp pendakian. 

b. Sebagai pengembangan ilmu yang selama ini telah dipelajari oleh 
mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. 

c. Sebagai kemudahan bagi pihak-pihak terkait yang mengelola pendakian, 
dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pengarsipan data pendakian. 

 
 

 

 

 

 

 


